Ut i verden

Kunne du tenkt deg å oppleve en annen
del av verden? Lyst til å lære et nytt
språk, bli kjent med en annen kultur og
få venner fra andre land? Mulighetene
er mange for deg som ønsker å oppleve
noe utenfor Norges grenser. Et opphold
i utlandet kan gi deg unike erfaringer og
minner for livet!

Om frivillig arbeid, studier og
andre muligheter ute i verden.

https://www.unginfo.no/verden

Hent mer informasjon på våre nettsider:
www.unginfo.no/verden

Husk at informasjonen i dette heftet kan ha
endret seg. Spør oss hvis du er usikker.
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Lurt å tenke over:

– Vil du reise rundt, eller bli på ett sted?
– Hvor lenge vil du være borte?
– Hvor vil du?
– Vil du reise alene eller med venner?
– Gjennom organisasjon eller på
egenhånd?
– Hvordan vil du bo?
– Kan du språket som snakkes der du skal?
– Hvordan skal du finansiere reisen?

I denne brosjyren viser vi deg ulike
måter du kan reise ut og oppleve verden
på. Ønsker du oversikt over aktører som
arrangerer ulike typer reiser vil vi
anbefale deg å se den oppdaterte
oversikten på nettsidene våre:

Hva velger du helst?

Fjell
Kaldt
Engangskamera
Bygd
Nær

Strand
Varmt
Instagram
Storby
Fjern

Hvordan er din drømmereise?

Hvilke måter kan du reise ut i verden på?

Reise

Work and travel
Med en
organisasjon
Du kan reise med en
organisasjon som legger
opp reiseruten for deg. Her
betaler du for at de gjør
planleggingsarbeidet, og
du reiser ofte med et følge.

Studere

Jobbe

Noen aktører tilbyr
opplegg for deg som vil
jobbe kortere perioder og
reise fra sted til sted, der
arbeidet finansierer reisen
videre.

Au pair
På egenhånd

Du kan søke jobber før du
reiser, eller når du kommer
frem. Husk at det kan være
høyere arbeidsledighet enn
i Norge, og at det kan være
lurt å kunne språket.

Som au pair bor og
jobber du hos en familie,
gjene med barnepass og
husarbeid. Du kan søke
au pair-jobber gjennom
organisasjoner eller på
egenhånd.

Språk

Det finnes mange måter å
lære språk i utlandet på.

Vgs.

Utvekslingsorganisasjoner
legger til rette for å ta Vg2
i utlandet. Det finnes også
andre muligheter gjennom
skolen din eller en
organisasjon.

Som del av et studie
Hel grad i utlandet
Hvis du skal studere i
utlandet og vil lære språket
før studiene starter, finnes
det ofte kurs for det.

Frivillig

Som frivillig kan du gjøre
nesten hva som helst! Du
kan reise med en organisasjon eller et prosjekt.

Frivillig arbeid
med språkkurs
Vil du forbedre språkkunnskapene og jobbe frivillig,
finnes det aktører som
tilbyr en kombinasjon.

Du kan ta en hel bachelor
eller master i utlandet.

Språkreise

Bruk ferien på å lære et
nytt språk eller friske opp
kunnskapene. På språkreise reiser man som del av en
gruppe.

Utveksling på
høyere utdanning

På egenhånd

Det finnes mange måter å
reise rundt i verden uten
en organisasjon i ryggen.
Noen eksempler er interrail,
backpacking, øyhopping,
seilturer og pilegrimsferd.

Les mer om alt dette
på våre nettsider:
www.unginfo.no/verden

De fleste høyere utdanningsinstitusjoner har avtaler med andre universitet
og høyskoler i utlandet. Da
er det vanlig å ta ett eller to
semester.

